
 النسخة العربیة - االخطبوط (حیاكة) كروشیھ
 

  – االوان قبل المولودين الرضّع حدأ تساعدو خیراً  تعمل ان تود ھل
 .بك الخاصة الحیاكة إبرة التقط ذاً إ

 
 الرضّع تذكّر )الصرّة حبل( المشیمة بحبل لشبھھا االخطبوط ذرعأ

 لعائلة محاك أخطبوط بكل التّبرع يتم .أمھاتھم رحم داخل بأيّامھم
 لألطفال الفائقة العناية وحدات من كلّ  في اً مبكر المولود الرضیع

 ختیارا حرية لك .الدنمارك أنحاء جمیع في المنتشرة عشر السبعة
يرجى  مندوبینال أحد مع للتّواصل .ھال التبرع تريد التي الوحدة
 الموقع لغة( www.spruttegruppen.dk :اآللي الموقع إلى لالدخو

 ).دنماركیة
 

 المحاك األخطبوط
 :المواد

 مللیمتر ٣.٥ أو ٣ مقاس: حیاكة إبرة -

 أو ٨/٤ مقاس قطن ،)فقط قطن �٪١٠٠( :مغزول قطن -
 مختلفة مقاسات من يكون أن يمكن المحاك األخطبوط( ٨/٨
 )الصورة في الموجود حجم يتعدى ال أن لىع 

 على الغسیل يتحمل أن على - قطنیة ألیاف :الحشوة -
  )فھرنھايت درجة ١٤٠( مئوية درجة ٦٠ حرارة درجة

 )خیط إبرة( غزل إبرة -
 
 

 :متواصلة حلقات في العمل -االخطبوط  جسم
 

 سحرية دائرة في فردية قطب ٦ :حلقة اول

 )غرزة ١٢ المجموع( غرزة كل في فردية قطب ٢ :حلقة ثاني
 في فردية قطب ١ غرزة، ثاني كل في فردية قطب ٢ :حلقة ثالث
 )غرزة ١٨ المجموع( االخرى الغرز
 في فردية قطب ١ غرزة، ثالث كل في فردية قطب ٢ :حلقة رابع

 )غرزة ٢٤ المجموع( االخرى الغرز



 في فردية قطب ١ غرزة، رابع كل في فردية قطب ٢ :حلقة خامس
 )غرزة ٣٠ المجموع( االخرى الغرز

 فردية قطب ١ غرزة، خامس كل في فردية قطب ٢ :حلقة سادس
 )غرزة ٣٦ المجموع( االخرى الغرز في

 ٣٦ المجموع( غرزة كل في فردية قطب ١ :حلقة ١٤- سابع
 )حلقة كل في غرزة

 و ٥ غرزة حیاكة غرز، ٤ اول من كل في فردية قطبة ١* :١٥ الحلقة
 )غرزة ٣٠ المجموع( مرات ٥ كرّر ،*سوياً  ٦

 الغرز كل في فردية قطب ١ :١٧-١٦ الحلقة
 )حلقة فیكل غرزة ٣٠ المجموع(

  ٥و ٤ غرزة حیاكة غرز، ٣ اول في فردية قطب ١* :١٨ الحلقة
 )غرزة ٢٤ المجموع( مرات ٥ كرّر ،*سوياً 

 )غرزة ٢٤ المجموع( الغرز كل في فردية قطب ١ :٢٠-١٩ الحلقة
 ٤و ٣ غرزة كةحیا غرز، ٢ اول في فردية قطب ١* :٢١ الحلقة

 )غرزة ١٨ المجموع( مرات ٥ كرّر ،*سوياً 
 )غرزة ١٨ المجموع( الغرز كل في فردية قطب ١ :٢٢ الحلقة

سوياً  ٩و ٨ غرزة حیاكة غرز، ٧ اول في فردية قطب ١* :٢٣ لحلقةا
 )غرزة ١٦ المجموع( واحدة مرة كرّر ،*

 )غرزة ١٦ المجموع( الغرز كل في فردية قطب ١ :٢٤ الحلقة
 سلسلة، ٥٠ فردية، قطبة ١* -االخطبوط أذرع تبدأ ھنا :٢٥ الحلقة
 قطبة ١ ،)سلسلة ٤٩( سلسلة كل في فردية قطب ٣ او ٢ أقلب،
 تحصل ان الى مرات ٧ كرّر *الجسم في التالیة الغرزة في فردية
 قطعإ ،المنزلقه بالعقده الحلقة ھذه انھي .أذرع ٨ على
 .النھاية في وخیط الغزل

 
 

 شد عند سنتیمتر ٢٢ال األخطبوط أذرع ولط يتعّدى ال ان يجب
 تانك إن االختناق في تتسبّب قد ألنھا حدھا، اقصى الى االذرع
 .أطول

 
 

 :األخطبوط أسفل
    

 سحرية دائرة في فردية قطب ٥ :حلقة اول



 )غرز ١٠ المجموع( غرزة كل في فردية قطب ٢ :حلقة ثاني
 في ديةفر قطبة ١ ،غرزة ثاني كل في فردية قطب ٢ :حلقة ثالث
 بالعقده الحلقة ھذه انھي ).غرزة ١٥ المجموع( االخرى الغرز

 .النھاية في وخیط الغزل اقطع .المنزلقه
 
 

 :األخطبوط عیون
 )تريد ما مثل العیون طرّز او( ٢ اصنع ابیض، بغزل حیاكة

 
 سحرية دائرة في فردية قطب ٤ :حلقة اول

 )غرز ٨ المجموع( غرزة كل في فردية قطب ٢ :حلقة ثاني
 في فردية قطب ١ ،غرزة ثاني كل في فردية قطب ٢ :حلقة ثالث
 ).غرزة ١٢ المجموع( االخرى الغرز
 .النھاية في وخیط الغزل اقطع. المنزلقه بالعقده الحلقة ھذه انھي
 .االسود بالخیط البؤبؤ طرّز

 
 :االخطبوط تجمیع
 طرّز او خیط .الجسم على السفلیة القطعة وخیط الجسم احشو
 .تفّضل التي بالطريقة بالحیاكة الفم طرّزو العیون

 
 

 )اكسسوار( التزیین
 

 ):بنفسجي( أرجواني نجمة/وردة
 دائرة لصنع غرزة اول في منزلقه عقدة سالسل، ٦ :حلقة اول

 اول في منزلقه عقدة الدائرة، في غرز ١٠ سلسلة، ١ :حلقة ثاني
 الحلقة إلنھاء غرزة
 ٣ * الغرزة، نفس في فردية قطبة ١ سلسلة، ١ :حلقة ثالث

 ٤ كرّر *التالیة الغرزة في فردية قطبة ١ غرزة، اول تخطى سالسل،
 .)فردية قطبة عن بدالً  منزلقه بعقدة تنتھي تكرار آخر عند( مرات
 .حلقات ٥ لديك يكون ان اآلن يجب
 قطبة ١ فردية، قطبة ١ سلسلة، ١ -االولى الحلقة في :حلقة رابع
 قطبة ١ العمود، مزدوجة قطبة ١ القصیر، العمود المزدوجة فنص

 الحلقات من لكل كرّر .فردية قطبة ١ القصیر، العمود المزدوجة نصف



 قطبة عن بدالً  منزلقه بعقدة تنتھي حلقة آخر .االخرى االربعة
 النھاية في وخیط الغزل اقطع .فردية

 
 :بتالت ٥ مع خضراء وردة

 دائرة لصنع غرزة اول في منزلقه عقدة سالسل، ٦ :حلقة اول

 اول في منزلقه عقدة الدائرة، في غرز ١٠ سلسلة، ١ :حلقة ثاني
 الحلقة إلنھاء غرزة

سل ٣ * الغرزة، نفس في فردية قطبة ١ سلسلة، ١ :حلقة ثالث
مرا٤ كرّر *التالیة الغرزة في فردية قطبه ١ غرزة، اول تخطى اسل،

 اآلن .)فردية قطبة عن بدالً  منزلقه بعقدة تنتھي تكرار آخر( ت
 .حلقات ٥ لديك يكون أن يجب
 :حلقة رابع

 الدائرة، خالل من االبرة واسحب الخیط لفّ ( سالسل، ٣*
 مستوى على لیصل الخیط اسحب ثمّ  منو أخرى مرّة الخیط لفّ 

 منو الخیط لفّ  ،)اإلبرة على دوائر ١٠( مرّات ٤ كرّر ،٣ رقم سلسلة
 .)اإلبرة على التي الدوائر عجمی خالل من اإلبرة اسحب ثمّ 

 العمود المزدوجة نصف قطبة ١ فردية، قطبة ١ سالسل، ٣ 
 العمود المزدوجة نصف قطبة ١ العمود، مزدوجة قطبة ١ القصیر،
 آخر .االخرى االربعة الحلقات من لكل كرّر .فردية قطبة ١ القصیر،

 زلالغ اقطع شّد، .فردية قطبة عن بدالً  منزلقه بعقدة تنتھي حلقة
 .النھاية في وخیّط

 
 

 :القبعة
 

 سحرية حلقة في فردية قطبة ٥ :حلقة اول
 )غرز ١٠ المجموع( غرزة كل في فردية قطبة ٢ :حلقة ثاني
 فیال فردية قطبة ١ ،غرزة ثاني كل في فردية قطبة ٢ :حلقة ثالث
 )غرزة ١٥ المجموع( االخرى غرز

 )غرزة ٥١ المجموع( الغرز كل في فردية قطبة ١ :٦-٤ لحلقةا
 ).غرزة ٣٠ المجموع( غرزة كل في فردية قطبة ٢ :حلقة سابع
 فردية، قطبة اول في هقالمنزل بالعقده الحلقة ھذه انھي
 .النھاية في وخیط الغزل اقطع .شدّ 

 



 على القبعة طرّز .االخطبوط على طرّزھا ثم قلیالً  القبعة احشي
 طرّز .ربطة صنعا ثم مختلف لون ذا مزدوج غزل بخیط حلقة سادس
 .ترتخي ال ان على لتحرص القبعة على آمن بشكل الرّبطة

 
 :موقع روز االلھام، من لمزيد

diy.html-opskrift-med-lir-http://enelefant.blogspot.dk/2013/03/sprutte	
 

 :موقع روز السحرية، لدائرةا عمل لطريقة
-h-https://www.youtube.com/watch?v=GEsPB3Rdkic&list=PLbHEcdQw1SaSBx

	HhLhSMm8TyoqH8Hq	
 	ttp://www.garnstudio.com/lang/dk/video.php?id=98h	

 
 

 :االخطبوط مجموعة لمتابعة
	Indsamling/428646157220155-www.facebook.com/pages/Sprutte	

 
 

 لتشاركھا افكار او سؤال أو استفسار أي لديك كان إذا
 :االلكتروني البريد على رسالة لنا ابعث ،معنا

	MAIL@SPRUTTEGRUPPEN.DK 
	
 
 

 شكراً لمساندتكم لنا!!
	


